
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №28 

Смолян, 12 Ноември 2021г. 

 

Днес, 12 Ноември 2021г., в 22:30 часа се проведе извънредно заседание на РИК – Смолян, 

в зала №201, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 13 члена, в съответствие със законоустановения кворум, 

съгласно чл.70, ал.3 от Изборния кодекс: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ангелова Петкова  присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Антоанета Емилова Узунова присъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов присъства 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния проект на дневен ред: 

 

1. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ПРОДЪЛЖА-

ВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за на-

родни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представи-

тели, издигната от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ в из-

борите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

 

4. Промяна в съставите на СИК №222700002, СИК №222700007, СИК №222700014, СИК 

№222700017 и СИК №222700024 на територията на община Рудозем за произвеждането 



на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

 

5. Промяна в съставите на СИК №221100002, СИК №221100007, СИК №221100008, СИК 

№221100009, СИК №221100010, СИК №221100011, СИК №221100012, СИК №221100015, 

СИК №221100016, СИК №221100019, СИК №221100020 и СИК №221100021 на територи-

ята на Община Златоград за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

6. Промяна в съставите на СИК №221000002 и СИК №221000004 на територията на община 

Доспат за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

7. Промяна в състава на СИК №220900026 на територията на Община Девин за произвежда-

нето на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

 

8. Промяна в състава на СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе за произвеж-

дането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представи-

тели на 14 ноември 2021 г. 

 

9. Промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 и СИК №220200017 на те-

риторията на Община Баните за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

10. Промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян за произвеждането на из-

борите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

 

11. Формиране и утвърждаване на единни номера и адреси и назначаване на състави на СИК 

в лечебни заведения и други специализирани институции на територията на община Ба-

ните, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

12. Промяна в съставите на СИК № 221600021, СИК № 221600022 и СИК № 221600027 на 

територията на Община Мадан за произвеждането на изборите за президент и вицепрези-

дент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

13. Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа партия „ДВИ-

ЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републи-

ката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

14. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция ПП„ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни предста-

вители на 14 ноември 2021 г. 

 

15. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представи-

тели, издигнати от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 



16. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ВМРО -БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и вицепрези-

дент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

17. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представи-

тели, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрези-

дент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

18. Промяна в съставите на СИК №221800012, СИК №221800015, СИК №221800022   на те-

риторията на Община Неделино за произвеждането на изборите за президент и вицепрези-

дент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

19. Регистрация на заместващ застъпник на кандидатите на кандидатска листа за народни 

представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

20. Закриване на ПСИК №220200018 и ПСИК №220200019 за гласуване на избиратели с 

трайни увреждания на територията на Община Баните в изборите за президент и вицепре-

зидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

21. Заявление за заличаване на застъпник, регистриран от КП„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

 

22. Освобождаване на специалист - технически сътрудник и назначаване на нов специалист - 

технически сътрудник на мястото на освободения, за подпомагане работата на РИК Смо-

лян, във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

23. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепре-

зидент на републиката и за народни представители, издигнати от политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на ре-

публиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

24. Заличаване на упълномощен представител  на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

25. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепре-

зидент на републиката и за народни представители, издигнати от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

26. Определяне на еднократно възнаграждение на специалист - експерти и специалист – тех-

нически сътрудници назначени към РИК 22 – Смолян за подпомагане на РИК Смолян при 

предаване на книжата и материалите  от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на про-

токолите след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произ-

веждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни предс-

тавители на 14 ноември 2021 г. 

 

27. Разни. 

 



По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ представлявана от Кирил Петков Петков, чрез 

упълномощен представител Михал Григоров Камбарев, с Вх. № 359/12.11.2021г съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с 

участие на коалицията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Списъкът  съдържа имената на 2 / две/ лица, представен е в хартиен и електронен вариант. 

Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от 

„Информационно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За  2  лица от предложените в 

списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) на ЦИК, РИК – Смолян  

РЕШИ: 

ПУБЛИКУВА списък от 2 броя упълномощени представители на коалиция 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 



Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни 

представители, издигната от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпили са заявления (Приложение № 54 – ПВР/НС) и (Приложение № 55 – ПВР/НС)  от 

коалиция „ГЕРБ - СДС“  с Вх. № 362/12.11.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден 

дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, представлявана от Бойко 

Методиев Борисов, чрез упълномощен представител Николай Тодоров Мелемов, за  регистрация 

на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от 

коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

 

 Заявленията са вписани под № 05 от 11:30 часа на 12.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявленията са предложени за регистрация общо 33 броя застъпници на кандидатската листа за 

народни представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ за произвеждането на изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към заявленията са приложени:  

 Пълномощни – 2 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

33 бр. 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА 33 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на 

коалиция „ГЕРБ - СДС“ в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни пред-

ставители на 14 ноември 2021 г.  

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

3. На регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 



Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка трета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ГЕРБ 

- СДС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

коалиция „ГЕРБ - СДС“ представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез упълномощен 

представител Николай Тодоров Мелемов, с Вх. № 361/12.11.2021г съгласно водения от РИК - 

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие на 

коалицията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г.  

 

Списъкът  съдържа имената на 22 / двадесет и две/ лица, представен е в хартиен и 

електронен вариант. Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, 

поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За  22  лица от предложените 

в списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) на ЦИК, РИК – Смолян  

РЕШИ: 

ПУБЛИКУВА списък от 22 броя упълномощени представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 



Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №222700002, СИК №222700007, СИК 

№222700014, СИК №222700017 и СИК №222700024 на територията на община Рудозем за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на община Рудозем с вх. №365/12.11.2021г. и 

№376/12.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК №222700002, СИК №222700007, СИК 

№222700014, СИК №222700017 и СИК №222700024 на територията на Община Рудозем. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от ПП "Има такъв народ" за промяна в съставите на СИК №222700007 и СИК 

№222700024. 

2. Предложения от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ “ за промяна в съставите на СИК №222700014 и 

СИК №222700017. 

3. Предложение от КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" за промяна в със-

тава на СИК №222700002. 

4. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Рудозем по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 



 

1. Освобождава назначените членове в състава на СИК №222700002, СИК №222700007, СИК 

№222700014, СИК №222700017 и СИК №222700024 на територията на община Рудозем, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №222700002, СИК №222700007, 

СИК №222700014, СИК №222700017 и СИК №222700024 на територията на Община Рудо-

зем, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка пета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221100002, СИК №221100007, СИК 

№221100008, СИК №221100009, СИК №221100010, СИК №221100011, СИК №221100012, СИК 

№221100015, СИК №221100016, СИК №221100019, СИК №221100020 и СИК №221100021 на 

територията на Община Златоград за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Златоград с вх. №373/12.11.2021г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в 

съставите на СИК №221100002, СИК №221100007, СИК №221100008, СИК №221100009, СИК 

№221100010, СИК №221100011, СИК №221100012, СИК №221100015, СИК №221100016, СИК 

№221100019, СИК №221100020 и СИК №221100021 на територията на община Златоград. 

 

 Към писмото са приложени:  



1. Предложения от КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" за промяна в съста-

вите на СИК №221100002, СИК №221100007, СИК №221100010, СИК №221100011 и  СИК 

№221100015. 

2. Предложения от КП "ГЕРБ - СДС" за промяна в съставите на СИК №221100009, СИК 

№221100019 и СИК №221100020. 

3. Предложения от ПП "Има такъв народ" за промяна в съставите на СИК №221100008, СИК 

№221100012, СИК №221100016 и СИК №221100021. 

4. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Златоград по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в състава на СИК №221100002, СИК №221100007, СИК 

№221100008, СИК №221100009, СИК №221100010, СИК №221100011, СИК №221100012, 

СИК №221100015, СИК №221100016, СИК №221100019, СИК №221100020 и СИК 

№221100021 на територията на община Златоград, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №221100002, СИК №221100007, 

СИК №221100008, СИК №221100009, СИК №221100010, СИК №221100011, СИК 

№221100012, СИК №221100015, СИК №221100016, СИК №221100019, СИК №221100020 и 

СИК №221100021 на територията на Община Златоград, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 



По точка шеста след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221000002 и СИК №221000004 на територията 

на община Доспат за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на община Доспат с вх. № 354/12.11.2021г. и вх. № 

358/12.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК №221000002 и СИК №221000004 на 

територията на община Доспат. 

 

Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК №221000002. 

2. Предложение от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на СИК №221000004. 

3. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Доспат по одобрена форма 

на РИК – Смолян. 

  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК №221000002 и СИК №221000004 на 

територията на община Доспат, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №221000002 и СИК №221000004 

на територията на община Доспат, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 



Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка седма след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №220900026 на територията на Община Девин за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Девин с вх. №379/12.11.2021г. съгласно водения от 

РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща, относно промяна в състава на СИК 

№220900026 на територията на Община Девин. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от ПП "Има такъв народ" за промяна в състава на СИК №220900026; 

2. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Девин по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначения член в състава на СИК №220900026 на територията на Община 

Девин, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член посочен в Приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложения член в състава на СИК №220900026 на територията на Община 

Девин, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначения член посочен в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 



Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка осма след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе 

за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Чепеларе с вх. № 381/12.11.2021г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в 

състава СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе 

 

Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава СИК №223800007. 

2. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Чепеларе по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначения член в състава на СИК №223800007 на територията на Община 

Чепеларе, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член посочен в Приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложения член в състава на СИК №223800007 на територията на Община 

Чепеларе, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначения член посочен в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 



Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка девета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 и СИК 

№220200017 на територията на Община Баните за произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на община Баните с вх. №360/12.11.2021г. и вх. 

№383/12.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 и СИК 

№220200017 на територията на Община Баните. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от представителя на КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" 

за промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 и СИК №220200017. 

2. Предложение от представителя на КП „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК 

№220200017. 

3. Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Баните по одобрена 

форма на РИК – Смолян 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 и 

СИК №220200017 на територията на община Баните, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №220200001, СИК №220200010 

и СИК №220200017 на територията на Община Баните, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 



Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка десета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Смолян с вх. №356/12.11.2021г. и  вх. 

№382/12.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация, относно промяна в съставите на  СИК  на територията на 

община Смолян. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“; 

2. Предложение от ПП ДПС; 

3. Предложение от коалиция „ГЕРБ- СДС“; 

4. Предложение от коалиция„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“; 

5. Предложение от коалиция „Демократична България- Обединение“; 

6. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Смолян по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК  на територията на община Смолян, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК  на територията на община Смолян, 

съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 



Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка единадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера и адреси и назначаване на 

състави на СИК в лечебни заведения и други специализирани институции на територията на 

община Баните, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е Писмо с вх. № 346/11.11.21 г. и Писмо с вх. № 374/12.11.21 г. от Кмета на 

община Баните, съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация, за формиране и утвърждаване на единните номера и адреси, и 

назначаване на състави на СИК №220200020 за произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към горепосоченото писмо са приложени следните документи: 

 Заповед № РД-438 от 11.11.2021 г. и Заповед № РД-440 от 12.11.2021 г.  на Кмета на об-

щина Баните за утвърждаване номерацията и адресите на СИК №220200020. 

 Заповед № 151 от 11.11.2021 г. на директора на „СБР НК“ ЕАД – с.Баните за образуването 

на 1 избирателна секция.  

 Списък на предложените лица за членове на СИК №220200020 в община Баните, въз ос-

нова на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените кон-

султации, съгласно Приложение №1. 

 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.6, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, 

ал.3 от ИК, Решения № 844 ПВР/НС от 02.11 2021г. на ЦИК, Решение № 94-22 ПВР/НС от 

02.11.2021 г. РИК - Смолян:  

 



РЕШИ:  

 

1. Формира номера и адреса на СИК в лечебни заведения и други специализирани институ-

ции на територията на община Баните, както следва: 

 

Номер на избирателната секция Местонахождение и адрес на 

избирателната секция 

№220200020 С,Баните, ул.Иван Вазов №5, 

Специализирана болница за 

рехабилитация 

 

2. Назначава за членове на СИК №220200020 предложените от Кмета на община Баните лица, 

въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените кон-

султации, съгласно Приложение №1. 

 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК №220200020, посочени в Приложение №1. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка дванадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 221600021, СИК № 221600022 и СИК № 

221600027 на територията на Община Мадан за произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е  писмо от Кмета на община Мадан с вх. №385/12.11.2021г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в 



съставите на съставите СИК № 221600021, СИК № 221600022 и СИК № 221600027 на територията 

на Община Мадан. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от представителя на коалиция "ГЕРБ-СДС" за промяна в състава на СИК 

№221600022. 

2. Предложения от представителя на ПП "Има такъв народ" за промяна в съставите на СИК 

№221600021 и СИК №221600027. 

3. Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Мадан по одобрена форма 

на РИК – Смолян. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК № 221600021, СИК № 221600022 и 

СИК № 221600027 на територията на община Мадан, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК № 221600021, СИК № 221600022 и 

СИК № 221600027 на територията на Община Мадан, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

 

 

 



По точка тринадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа 

партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ представлявана от Мустафа Сали 

Карадайъ, чрез упълномощен представител Салих Рамадан Аршински, преупълномощил Раиф 

Хайриев Караджов, с Вх. № 368/12.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден 

дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие на партията в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Списъкът  съдържа имената на 10 /десет/ лица, представен е в хартиен и електронен вариант. 

Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от 

„Информационно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха  несъответствия. За  10  лица от предложените 

в списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) на ЦИК, РИК – Смолян  

РЕШИ: 

ПУБЛИКУВА списък от 10 броя упълномощени представители на политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 



Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка четиринадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция 

ПП„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

ПП„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, чрез упълномощен 

представител Евгени Иванов Семерджиев, с вх. № 363/12.11.2021г съгласно водения от РИК - 

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция за публикуване на списък на 

упълномощени представители на коалиция ПП„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

  

Списъкът  съдържа имената на 9 / девет/ лица, представен е в хартиен и електронен вариант. 

Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от 

„Информационно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За 9 лица от предложените в 

списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г., на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.на ЦИК, РИК – Смолян  

РЕШИ: 

ПУБЛИКУВА списък от 9 броя упълномощени представители на ПП„ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 



Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка петнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни 

представители, издигнати от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпило е заявление (Приложение № 54 – ПВР/НС) от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!“ представлявана от Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров 

Хаджигенов, чрез упълномощен представител Димитър Илиев Пампоров, за регистрация на 

застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представители издигнати от 

коалицията в  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г.  

 

 Заявлението е вписано под № 06 от 14:20 часа на 11.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявлението са предложени за регистрация общо 40 броя застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа за народни представители за произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към заявлението са приложени:  

 Пълномощни – 1 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

40 бр.; 

След извършена проверка на предложените за регистрация лица се установи несъответствие 

за едно от тях – несъответствие в ЕГН. 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА 39 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни пред-

ставители, издигнати от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 



2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

3. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка шестнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ВМРО -

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

В Деловодния дневник за входяща и изходяща кореспонденция на РИК Смолян, е постъпил 

от ПП ”ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” списък с имена заведен с вх. № 

351/12.11.2021г. за публикуване на упълномощени представители в произвеждането на изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

(Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), както и списък (за публикуване 

от РИК) на упълномощените представители (Приложение № 2 към Решение №832-ПВР/НС от 

29.10.2021г.). Списъкът  съдържа имената на 13 /тринадесет/ лица, като същият е представен и в 

електронен вариант. 

Списъкът е подписан от Христо Костадинов Камишев - упълномощен представител на ПП 

”ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” с пълномощно № 286 от 25.10.2021 г. за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 



Списъкът на предложените упълномощени представители е проверен в електронната платформа 

на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За  13  лица от предложените в 

списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение 

№832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) на ЦИК, РИК – Смолян  

РЕШИ: 

ПУБЛИКУВА списък от 13 броя упълномощени представители на ПП ”ВМРО - 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., който списък представлява 

приложение №1 към настоящото решение. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По седемнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни 

представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпилo e заявлениe (Приложение № 54 – ПВР/НС) от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с 

Вх. № 343/11.11.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 



изходяща кореспонденция и документация, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез 

упълномощен представител Рабие Лютвиева Кьосева, за  регистрация на застъпници на 

кандидатите на кандидатска листа за народни представители, издигната от коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители 

на 14 ноември 2021 г.  

 

 Заявлението е вписано под № 01 от 15:30 часа на 11.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявленията са предложени за регистрация общо 3 броя застъпници на кандидатската листа за 

народни представители на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за произвеждането на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към заявленията са приложени:  

 Пълномощни – 2 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

3 бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА  3 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на 

коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

3. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 



Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По осемнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221800012, СИК №221800015, СИК 

№221800022   на територията на Община Неделино за произвеждането на изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на община Неделино с вх. №357/12.11.2021г., вх. 

№375/12.11.2021г. и вх. №380/12.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник 

за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК №221800012, СИК 

№221800015, СИК №221800022  на територията на Община Неделино. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от представителя на КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" и ПП „ИТН“ за промяна в 

състава на СИК №221800012, СИК №221800015, СИК №221800022    

2. Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Неделино по одобрена 

форма на РИК – Смолян 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК №221800012, СИК №221800015, 

СИК №221800022  на територията на община Неделино, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №221800012, СИК №221800015, 

СИК №221800022  на територията на Община Неделино, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 



Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По деветнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник на кандидатите на кандидатска листа за 

народни представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпило е заявление с вх. № 342 от 11.11.2021г. от пълномощник на представляващия 

коалицията за регистрация на 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатската листа на Коалиция 

„БСП за България“  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  за регистрация на заместващ застъпник. Към заявлението 

са приложени списък, съдържащ името и ЕГН на лицето, заявено за регистрация като заместващ 

застъпник на кандидатската листа, както и на лицето, което се замества, 1 брой декларация. 

След извършена проверка РИК – Смолян установи, че лицето предложено в списъка 

отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Смолян следва 

да замени застъпника на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 

 Заявлението е вписано под № 01 от 15:30 часа на 11.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС).  

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 118, ал. 4 от 

ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Смолян, 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ 

лицето посочено в Приложение №1. 

 

2. ЗАЛИЧАВА регистрацията на застъпника на кандидатската листа на Коалиция „БСП 

за България“ лицето посочено в Приложение №1. 

 

3. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заменения застъпник на кандидатската листа 

на Коалиция „БСП за България“, съгласно Приложение №1. 

 

4. На регистрирания застъпник да бъде издадено удостоверение за застъпник на канди-

датската листа на Коалиция „БСП за България“ 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 



Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Закриване на ПСИК №220200018 и ПСИК №220200019 за гласуване на 

избиратели с трайни увреждания на територията на Община Баните в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпило е писмо с вх. № 344 от 11.11.2021г. от Кмета на община Баните, с което е 

представена Заповед № АП – 03-14-466 от 08.11.2021г. на Областния управител на област Смолян, 

с която същият отменя Заповед № РД-429/05.11.2021г. на Кмета на община Баните за образуване 

на 3 броя ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на Община 

Баните. 

С писмо вх.№378 от 12.11.2021г. от Кмета на община Баните, е представена Заповед № РД-

442/12.11.2021г. на Кмета на община Баните за изменение на Заповед № РД-429/05.11.2021г., като 

изменението включва заличаване на ПСИК №220200018 и ПСИК №220200019 за гласуване на 

избиратели с трайни увреждания на територията на Община Баните. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка със Заповед № АП 

– 03-14-466 от 08.11.2021г. на Областния управител на област Смолян и  Заповед № РД-

442/12.11.2021г. на Кмета на община Баните, Районна избирателна комисия- Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Закрива формираните на територията на община Баните ПСИК №220200018 и ПСИК 

№220200019  . 

 

2. Освобождава назначените членове на ПСИК №220200018 и ПСИК №220200019   и 

анулира издадените им удостоверения. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 



Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесет и първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Заявление за заличаване на застъпник, регистриран от КП„БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“. 

 

В Рик 22 Смолян с вх. № 335/11.11.2021 г. е постъпило заявление от Албена Игорова 

Чавдарова, с което същата желае да бъде заличена като застъпник на кандидатска листа 

регистрирана от КП„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

 

Като разгледа заявлението РИК 22 Смолян  установи, че се касае за лице, регистрирано като 

застъпник, което желае да бъде заличено като такова, за да бъде назначено за  член на ПСИК. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия 

в Двадесет и втори изборен район – Смолян 

 

РЕШИ 

 

1. Заличава от Албена Игорова Чавдарова като застъпник, предложена от КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“. 

2. Анулира издаденото удостоверение на Албена Игорова Чавдарова като застъпник.  

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 



Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесет и втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Освобождаване на специалист - технически сътрудник и назначаване на нов 

специалист - технически сътрудник на мястото на освободения, за подпомагане работата на РИК 

Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

В РИК – Смолян е постъпило Заявление с вх.№ 387/ 12.11.2021 г. от Радослав Костадинов 

Куцков, с което той желае предсрочно да бъде освободен от изпълнение на функциите и 

задълженията му към РИК Смолян по повод подготовката и произвеждането на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 Във връзка с това със заявлението си г-н Куцков желае да бъде прекратен сключеният 

между него и Областна администрация – Смолян граждански договор, считано от датата на 

подаване, а именно от 12.11.2021 г. 

 

На основание на чл. 70, ал.4 от ИК и Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на 

ЦИК, РИК Смолян 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Освобождава назначеният с Решение № 64 - 22 ПВР/НС Смолян от  20.10.2021г. на РИК – 

Смолян допълнителен специалист – технически сътрудник Радослав Костадинов Куцков. 

 

2. На мястото на освободения по точка първа специалист – технически сътрудник назначава 

допълнително специалист – технически сътрудник за срок от датата на вземане на настоящето 

решение до 28.11.2021г., съответно 05.12.2021г. включително, за подпомагане на работата на 

комисията, както следва: 

 

 Йорданка Христова Згурова,  с ЕГН:**********, с месечно възнаграждение в размер на 

560 лв. и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в условията 

на епидемиологична обстановка., определено с Решение №542 ПВР/НС 16.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, която  да изпълняват следните функции: водене и съставяне 

на протоколите от заседанията на РИК, изготвяне на приетите решения от комисията, 

завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, обявяване на решенията на определеното 

за това място. 

 



Препис от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на Област Смолян 

за сключване на граждански договор. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесет и трета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпило е заявление (Приложение № 54 – ПВР/НС) от политическа партия „ДПС“ 

представлявана от Мустафа Сали Карадайъ, чрез упълномощен представител Салих Рамадан 

Аршински, преупълномощил Раиф Хайриев Караджов, заведено с вх. № 369/12.11.2021г. 

съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция 

за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители издигнати от партията в  изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

 Заявлението е вписано под № 02 от 12:40 часа на 12.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявлението са предложени за регистрация общо 6 броя застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

След направена проверка се установи несъответствие за 2 от лицата. 

 

Към заявленията са приложени:  



 Пълномощни – 2 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

6 бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА 4 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от политическа 

партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

3. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесет и четвърта след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Заличаване на упълномощен представител  на политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 



Постъпило е писмо с вх.№ 367 от 12.11.2021г. от Салих Рамадан Аршински упълномощен 

представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за заличаване на 

упълномощения представител – Даниела Пламенова Кантарджиева с пълномощно № 199/05-

020/05.11.2021г. 

 

 След направена проверка от РИК Смолян се установи, че лицето е в списъка на 

упълномощените представители публикуван на страницата на РИК Смолян. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 1, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ЗАЛИЧАВА Даниела Пламенова Кантарджиева от публикуван на страницата на РИК-

Смолян Списък на упълномощените представителите на партия „Движение за права и 

свободи“. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесет и пета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Постъпило е заявление (Приложение № 54 – ПВР/НС) от КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров 



Иванов , чрез упълномощен представител Зарко Филипов Маринов, преупълномощил Асен 

Николаев Чолаков, заведено с вх. № 377/12.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция за регистрация на застъпници на 

кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители издигнати от партията в  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

 Заявленията са вписани под № 06 от 15:30 часа на 12.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявленията са предложени за регистрация общо 9 броя застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към заявленията са приложени:  

 Пълномощни – 2 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

9 бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА 9 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

3. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 



Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По двадесет и шеста след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист - експерти и 

специалист – технически сътрудници назначени към РИК 22 – Смолян за подпомагане на РИК 

Смолян при предаване на книжата и материалите  от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на 

протоколите след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

На основание на чл. 70, ал.4 от ИК, т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 

г. на ЦИК, РИК Смолян,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Определя на назначените  специалист - експерти и специалист – технически сътрудници, 

които да подпомогнат РИК 22 Смолян, за подпомагане на РИК Смолян при предаване на книжата 

и материалите  от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на протоколите след изборния ден и 

подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произвеждането на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., при еднократно 

възнаграждение от 100.00 лева, определено с Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на 

ЦИК, в частта му по точка 8, както следва: 

 СТЕФАНИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА СИВКОВА С ЕГН ********** 

 ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ С ЕГН ********** 

 СТЕФКА ДАФОВА СТАНКОВА С ЕГН ********** 

 МАРИЯ ПЕТРОВА БАРГАНОВА С ЕГН ********** 

 ТЕОДОРА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕЦОВА С ЕГН ********** 

 ТАНЯ РАДОЕВА КЬОРОВА С ЕГН ********** 

 ЕВДОКИЯ СЕРГЕЕВА ВОЛЕВСКА С ЕГН ********** 

 ЕЛЕНА ВЪЛЕВА ХАДЖИПЕТКОВА С ЕГН ********** 

 ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ЗГУРОВА С ЕГН ********** 

2. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен 

държавен орган в страната на назначените специалистите по т. 1 да получат допълнително 

възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението посочено в  настоящото решение. 

3. Възлага на председателя на РИК 22 Смолян да представи препис от настоящото решение 

на областният управител на област Смолян, с цел изплащане на възнагражденията по т.1 и т.2. и 

сключване на  допълнителен анекс към сключените  граждански договори. 

 

 Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 

3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 



Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка двадесет и седма след кратко обсъждане  

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 23:25ч.  

  

Следващото извънредно заседание на комисията ще се проведе на 13.11.2021г. от 18:00ч.,  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА………………...................  

 

 

СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ………………................... 


